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لمواجهة عمليات FATFتطوير توصيات 

غسل األموال المرتبطة باستخدام األساليب التكنولوجية



FATFمجموعة العمل المالي 

1989أنشأت عام 

تعزز سياسات حماية النظام المالي العالمي من

ملغسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشا

توصيات مجموعة العمل المالي

.معيار عالمي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب



ي التوصيات األربعون األصلية لمجموعة العمل المالي ف
1990عام

اص مبادرة لمكافحة استخدام النظم المالية من قبل األشخ
الذين يقومون بغسل األموال المتحصلة من

.جريمة االتجار في المخدرات



تم مراجعة التوصيات ألول مرة1996عام 

لتعكس تطور اتجاهات وأساليب غسل األموال 

وتوسيع نطاقها إلى ما وراء غسل أموال المخدرات

لتغطى الجرائم ذات العائد المالى 



2001أكتوبر 

وسعت مجموعة العمل المالي مهامها للتعامل مع 
موضوع تمويل اإلرهاب 

.الحقا  ( 9)توصيات أصبحت ( 8)ووضعت 

2003عام 

تم مراجعة التوصيات للمرة الثانية



ترك عقب انتهاء الجولة الثالثة من عمليات التقييم المش

للدول األعضاء قامت بمراجعة توصياتها وتحديثها 

معايير من أجل تعزيز المتطلبات بالنسبة المراجعة 

للحاالت مرتفعة المخاطر

.تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر



دمج التوصيات التسع 

.التي أفردت لتمويل اإلرهاب مع التوصيات األربعين

2008عام 

تم توسيع مهام مجموعة العمل المالي لتشمل التعامل مع
.تمويل أسلحة الدمار الشامل



ياتم اصدار نسخة التوصيات المعمول بها حال2012عام 

ADOPTED BY THE FATF PLENARY IN 
FEBRUARY 2012

تم اجراء مراجعات اعوام 

2013–2015-2016-2017-2018-2019



2020اكتوبر 

1والمذكرة التفسيرية للتوصية 1مراجعة التوصية 

مطالبة الدول والمؤسسات المالية والمهن غير المالية 
و المحددة بتحديد وتقييم مخاطر االنتهاكات المحتملة أ
دفة عدم التنفيذ أو التهرب من العقوبات المالية المسته

بتمويل انتشاراسلحة الدمار الشامل  المتعلقة 

لمجموعة العمل المالي 7على النحو الوارد في التوصية 
واتخاذ إجراءات للتخفيف من هذه المخاطر



2020اكتوبر 

2ومذكرة تفسيرية جديدة للتوصية 2مراجعة التوصية 

تمويل انتشار اسلحة الدمارادراج إشارة إلى مكافحة 
.في سياق التعاون والتنسيق الوطنيينالشامل 

ين إدراج مذكرة تفسيرية جديدة تحدد اإلطار المشترك ب
ومات الوكاالت لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعل

على الصعيد المحلي



سنوي ا، ٪ 12.7بنحو نمو المدفوعات الرقمية بما يقدر 

مووون النووواتج المحلوووي ٪ 60، سيصوووب  2022بحلوووول عوووام 
.اإلجمالي العالمي رقميا  



معايير مجموعة العمل المالي 

تشجع االبتكار المالي

تدعم 

استخدام التقنيات الجديدة في القطاع المالي

تتوافق مع، وتعزز تنفيذ التي 

معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

.وأهداف الشمول المالي



FATFاستجابة توصيات مجموعة العمل المالي 

مالت لالستخدام المتزايد للتكنولوجيا المالية وظهور الع

الرقمية واالفتراضية المشفرة

15التوصية 
التقنيات الجدية

New 
technologies 

التوجهات بشأن الهوية 
الرقمية

Digital Identity
2020



ينبغي على الدول والمؤسسات المالية 

أ أن تحدد وتقيم مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب التي قد تنش

:ـــــــــفيما يتعلق ب

(15)التوصية 

التقنيات الجديدة



إجراء تقييم المخاطربتقوم المؤسسات المالية أن 

ممارسوووات األعموووال الجديووودة أو اسوووتخدام او قبووول إطوووالق المنتجوووات

التقنيات الجديدة أو التقنيات قيد التطوير

.ذ تدابير مناسبة إلدارة تلك المخاطر وخفضهااخات

االستخدام لتقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات 
الجديدة والموجودة سابقا  



دارة وتخفيض المخاطر الناشئة عن األصول االفتراضية ا

.ومزودي خدمات األصول االفتراضية

التأكووود مووون أن مقووودمي خووودمات األصوووول االفتراضوووية قووود توووم •

تنظيمها ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

مرخصين أو مسجلين•

يخضووووعون لنظووووام فعووووال للرقابووووة وضوووومان االمتثووووال للتوووودابير•

.ليوالمتطلبات ذات الصلة وفقا  لمعايير مجموعة العمل الما



ينبغي على الدول اعتبار األصول االفتراضية بأنها 

أموال أو أصول "، "أموال"، "عائدات"، "ممتلكات"

األخرى" القيمة المعادلة"، أو "أخرى

ر ينبغي على الدول أن تطبق منهجا  قائما  على المخاط

لضمان أن تدابير منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

متناسبة مع المخاطر المحددة



أن تتمتع الجهات الرقابية بصالحيات فرض العقوبات

قيتعلاوالتأديبية والمالية، بما يشمل القدرة على سحب

ترخيص أو تسجيل مزودي خدمات األصول االفتراضية

ة، وجود مجموعات من العقوبات الفعالة والمتناسبة والرادع

سواء كانت جنائية، مدنية أو إدارية، ومتاحة للتعامل مع

مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين ال يلتزمون 

بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب



Digital Identity

الهوية الرقمية

eKYC – Online Customer 

Onboarding and Identity 

Verification

التحقق من هوية العمالء عبر االنترنت



النمو في المعامالت المالية الرقمية 

جديدةتطوير آلياتتطلب 

كيفية تحديد األفراد والتحقق منهم ل

.في عالم الخدمات المالية الرقمية

أنظمة الهويةالتقنيات لتطبيقظهرت مجموعة متنوعة من

.  الرقمية



وضعت مجموعة العمل المالي إرشادات لمساعدة 

حة الحكومات والكيانات الخاضعة للتنظيم وأصحاب المصل

راء في تحديد كيفية استخدام أنظمة الهوية الرقمية إلج

 CDDالعناية الواجبة للعمالء 

ل المالي تنفيذا  للتوصية العاشرة من توصيات مجموعة العم

FATF



فهم كيفية عمل أنظمة الهوية الرقمية

ا ضروري ا لتطبيق النهج القائم على المخاطر أمر 

the risk-based approach. 



التحقوق يتطلب تطبيق نظام الهوية الرقمية، تحديد هوية العمالء و

ة موثوقوو"منهووا اسووتخدام مسووتندات أو بيانووات أو معلومووات رقميووة 

".ومستقلة

توفير هذه المستندات يعتمد على 

وجود التكنولوجيا•

الحوكمة المالئمة •

ثقوة العمليات واإلجوراءات التوي تووفر مسوتويات مناسوبة مون ال•

.  في أن النظام ينتج نتائج دقيقة



موود تحديوود هويووة العميوول غيوور المباشوور والمعووامالت التووي تعت

اسبة على أنظمة هوية رقمية موثوقة ومستقلة مع تدابير من

لتخفيف المخاطر

قووود تمثووول مسوووتوى قياسوووي ا مووون المخووواطر، وقووود تكوووون أقووول

.خطورة



 biometricمجموعووة موون تكنولوجيووا القياسووات الحيويووة.1

technology; 

أمثلة للتقنيات المستخدمة في أنظمة الهوية 

الرقمية

ة المووزود" الهواتووف الذكيووة"اسووتغالل التطووور السووريع فووى 

" الهواتووووف الذكيووووة"بالكوووواميرات والميكروفونووووات وتقنيووووات 

؛(األخرى



digital device identifiersمعّرفات األجهزة الرقمية .2

e.g., MAC and IP addresses;  mobile phone 

numbers, SIM cards, global position system 

(GPS) geolocation)



(for scanning ID cards, drivers 
licenses and other documents) 

 high-definition scannersماسحات ضوئية عالية الدقة. 3



(allowing for remote identification and 

verification and proof of “liveness”);

"الحياة"التعرف والتحقق عن بعد وإثبات 

ارسال فيديو عالى الدقة3.
high-resolution video transmission



(.، لتحديد صالحية بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة)
for determining validity of government-issued ID);

التعلم اآللي/ الذكاء االصطناعي . 5

artificial intelligence/machine learning



مميزات أنظمة الهوية الرقمية التي تلبي معايير 

التكنولوجيا العالية والتنظيمية والحوكمة



تسوووهيل تحديووود هويوووة العموووالء والتحقوووق منهوووا عنووود بدايوووة إجوووراء 

.المعاملة

تورة دعم العناية الواجبوة المسوتمرة والتودقيق فوي المعوامالت طووال ف

عالقة العمل،

تسهيل إجراءات العناية الواجبة للعمالء األخرى، 



المسوواعدة فووي مراقبووة المعووامالت ألغووراض الكشووف عوون المعووامالت 

المشووبوهة واإلبوواله عنهووا، وكووذلك إدارة المخوواطر العامووة وجهووود 

.مكافحة االحتيال

م، خفوووض التكووواليف وزيوووادة الكفووواءات للكيانوووات الخاضوووعة للتنظوووي

والسماح بإعادة تخصيص الموارد ألغراض مكافحوة غسول األمووال

.وتمويل اإلرهاب األخرى



المسوواهمة فووي الشوومول المووالي موون خووالل تمكووين كافووة مسووتويات 

ل األشخاص من إثبات الهوية الرسمية عن بُعود، مون أجول الحصوو

على خدمات مالية منظمة

جذب المزيود مون األشوخاص إلوى القطواع الموالي المونظم يعوزز مون 

.إجراءات الوقاية من مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب



استجابة المشرع المصري لتوصيات مجموعة العمل 

FATFالمالي 

تعديالت قانون مكافحة غسل 
األموال بجمهورية مصر 

العربية

لسنة 194قانون رقم 
2020

بإصدار قانون الينك المركزي 
والجهاز المصرفي



٢٠٢٠لسنة ١٧قانون رقم 
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال الصادر 

.٢٠٠٢لسنة ٨٠بالقانون رقم 

تعديالت قانون مكافحة غسل األموال بجمهورية 

مصر العربية

لمواكبة التطورات في عمليات غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب



أبرز مالم  تعديل القانون

تعديل تعريف 

األموال أو 

األصول

تغليط 

عقوبات

التدابير 

د التجمي)التحفظية 

(أو الحجز
تعزيز التعاون 

الدولي لمكافحة 

غسل األموال

التعاون 

القضائي
تعزيز المساعدة 

القانونية المتبادلة
تبادل المعلومات



تعديل تعريف األموال أو األصول

(المادة األولى)

:األموال أو األصول

............واالفتراضيةجميع األصول المادية 

.........أيا  كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها 

الرقمي أو اإللكتروني أيا  كان شكلها بما في ذلك الشكل 

..........................



داولها يمكن تاألصول االفتراضية التي لها قيمة رقمية كما تشمل 

أو نقلها أو تحويلها رقميا  ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو

.االستثمار



تغليظ العقوبات

(:١٤)مادة 

ل محل يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى األموا

الجريموووة كووول مووون ارتكووواب أو شووورع فوووي ارتكووواب جريموووة غسووول األمووووال 

.من هذا القانون( ٢)المنصوص عليها في المادة 

مون ( ٣٢)وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية مون الموادة 

.قانون العقوبات



من قانون العقوبات( ٣٢)الفقرة الثانية من المادة 

ل اذا وقعووت عوودة جوورائم لغوورض واحوود وكانووت مرتبطووة ببعضووها بحيوو  التقبوو

شود والحكم بالعقوبة المقررة ال.التجزئة ، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة

تلك الجرائم 



ال يمنع الحكم على المتهم عن أيا  من الجرائم 
األصلية، من الحكم عن جريمة غسل األموال 

الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة،
وتطبق أحكام تعدد الجرائم والعقاب المنصوص 

.عليها في قانون العقوبات



خصائص جريمة غسل األموال

جريمووة الحقووة وتابعووة لجريمووة سووابقة عليهووا، وهووي الجريمووة

.األصلية التي تنتج عنها أموال غير مشروعة



اإلطار القانوني لجريمة غسل األموال 
:يشتمل على

ركني جريمة غسل األموال الجريمة األصلية

ة كووركن مفتوورض أو كشوورط مسووبق لجريموو

غسووول األمووووال، يوووؤثر تووووافره أو تخلفووو ،

ا على جريمة غسل األموال وجود ا وعدم 
الركن المادي

الركن 
المعنوي



الركن المادي لجريمة غسل األموال

صور السلوك اإلجرامي لجريمة غسل األموال

تحويل أو نقل 
األموال

إخفاء أو تموي  
طبيعتها

اكتساب أو حيازة أو 
استخدام هذه األموال

صور االشتراك في الجريمة

المساعدةالتحريضاالتفاق أوأو



إثبات الجريمة األصلية وارتباط  

بجريمة غسل األموال



الجريمة األصلية التي تتحصل منها األموال
غير المشروعة هي أساس تجريم أفعال غسل

.األموال

دعاء يتعين على سلطات إنفاذ القانون أو جهة اال
أن تقووويم اإلثبوووات علوووى تووووافر هوووذا األسووواس، أي 

.وجود الجريمة األصلية



ال يشووترط لتوووافر جريمووة غسوول األموووال صوودور
حكم باإلدانة في الجريمة األصلية،

ل وإنما يكتفوي بوجوود دالئول علوى أن األمووا
ةالتي تم غسلها ناتجة عن جناية أو جنح

حتووى لووو لووم يووتم تحريووك الوودعوى الجنائيووة عوون
. الجريمة األصلية



ا آخر  يمكن أن يكون الجاني في جريمة غسل األموال شخص 
غير مرتكب الجريمة األصلية، وقد يكون هو ذات ، أي أن 
الجاني في الجريمة األصلية هو الذي قام بغسل األموال 

. المتحصلة منها

مدى تأثير وحدة شخص الجاني في 

:الجريمتين



لية في الجريمة األصوحدة شخص الجاني في حالة 

وفي جريمة غسل األموال

فلوويس هنوواك مووا يحووول دون اعتبووار المسوواهم فووي 

ا في جريمة غسول األموو ال الجريمة األصلية مساهم 

المتحصوولة منهووا سووواء كانووت المسوواهمة أصوولية أم 

تبعية،

ألن جريموووة غسووول األمووووال جريموووة مسوووتقلة فوووي 

ركنيها المادي والمعنوي عن الجريمة األصلية



ومن ثم يوتم محاكمتو  عون كول جريموة 

وذلك ألن المجرم ال يرتكبعلى حدة، 

جريمووة غسوول األموووال إال عنوودما يريوود 

إخفووواء حقيقوووة الموووال غيووور المشوووروع 

ة، المتحصل علي  من الجريمة األصولي

وهووووو سوووولوك إجرامووووي مسووووتقل عوووون 



ل المشرع ال يعاقب على جريمة غسل األموال بمجورد حيوازة الموا

غير المشروع،

غيور وإنما بإتيان الفاعل ألفعال معينة من شأنها إخفاء المصودر

المشروع للمال، 

م والتووي تقضووي بعوود، جريمووة إخفوواء أشووياء مسووروقةعلووى خووالف 

يموة جواز أن يتحد الجاني في الجريموة األصولية والجواني فوي جر

اإلخفاء،

ريموة إذ ال يعدو نشاط الجاني في هذه الحالة أن يكون امتداد ا للج

.األصلية



(:مكررا  ١٦)مادة 

يكوووون للجهوووات المختصوووة بالرقابوووة أن تتخوووذ تجووواه

ة المؤسسووات والجهووات التابعووة لرقابتهووا عنوود مخالفوو

د أحكام هذا القانون أو القرارات أو اآلليات أو القواع

اءات أو الضوووابط الصووادرة تنفيووذا  لوو ، أيووا  موون اإلجوور

:اآلتية



.توجي  تنبي 1.

اإللزام بإزالة المخالفوة واتخواذ إجوراءات2.

.تصحيحية خالل مدة محددة

منوووووع مزاولوووووة األعموووووال أو تعليقهوووووا أو 3.

تقييوودها أو وقووف النشوواط وذلووك لموودة ال

.تجاوز سنة



(المادة الثالثة)

يضاف إلى قانون مكافحة غسل 

األموال المشار إلي  المواد 

:والنصوص التالية



(:مكررا  ٩)مادة 

تلتووووزم جميووووع الجهووووات، باالحتفوووواظ بإحصووووائيات

ل شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظوم مكافحوة غسو

.األموال وتمويل اإلرهاب



(:مكررا  ١٤)مادة 

يحكووم بمصووادرة األموووال أو األصووول المضووبوطة الناتجووة عوون 

جريمة غسل األموال أو الجريموة األصولية، عنود مخالفوة حكوم

:من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي( ٢)المادة 

.األموال أو األصول المغسولة•

المتحصوووالت، بموووا فوووي ذلوووك الووودخل أو المنوووافع األخووورى •

.المتأتية من هذه المتحصالت



فووإذا اختلطووت المتحصووالت بووأموال اكتسووبت موون مصووادر

مشروعة، فيصادر منها ما يعوادل القيموة المقودرة لهوا أو

للوسوووائط المسوووتخدمة أو التوووي أعووودت السوووتخدامها فوووي 

.جرائم غسل األموال أو الجرائم األصلية

ي ويحكم بغرامة إضافية تعوادل قيموة األمووال أو األصوول فو

ر حالووة تعووذر ضووبطها أو فووي حالووة التصوورف فيهووا إلووى الغيوو

.حسن النية



(:١-مكررا  ١٤)مادة 

لمبلو  يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ا

المووالي محوول الجريمووة وال تزيوود علووى أربعووة أمثووال ذلووك المبلوو ، أو 

( ١٢)كول مون خوالف أيوا  مون أحكوام الموادة بإحدى هاتين العقوبتين، 

.من هذا القانون

محل وفى جميع األحوال، تضبط المبال  واألشياء. 

الوودعوى ويحكووم بمصووادرتها، فووإن لووم تضووبط حكووم

بغرامة إضافية تعادل قيمتها



(التجميد أو الحجز)التدابير التحفظية 

، و الحجزتدابير تحفطية تشتمل على التجميد أأن يأمر بفرض 

بهووودف منوووع التصووورف فوووي األمووووال أو األصوووول ذات الصووولة 

بجووورائم غسووول األمووووال والجووورائم األصووولية المرتبطوووة بهوووا أو 

.تمويل اإلرهاب

لوى يجوز للنائوب العوام والمودعى العوام العسوكري، بنواء  ع

طلب من رئيس مجلس أمنواء الوحودة، عنود الضورورة أو 

في حالة االستعجال



تعزيز التعاون الدولي لمكافحة غسل األموال

لوووى تلتوووزم الجهوووات، بشوووكل تلقوووائي أو بنووواء  ع

طلوووب الجهوووات النظيووورة فوووي الووودول األخووورى 

ي بتوووفير أكبوور قوودر ممكوون موون التعوواون الوودول

لمكافحوووة غسووول األمووووال والجووورائم األصووولية 

.المرتبطة بها أو تمويل اإلرهاب



ضوابط استخدام المعلومات في حالة 

التعاون القضائي

تسووتخدم الجهووات دون غيرهووا المعلومووات التووي تحصوولت عليهووا موون خووالل

التعووواون القضوووائي فوووي مجوووال جووورائم غسووول األمووووال والجووورائم األصووولية 

م ، موا لوفي الغرض الذي طلبت مون أجلو المرتبطة بها أو تمويل اإلرهاب

بيووة تكوون قوود تحصوولت علووى توورخيص مسووبق بغيوور ذلووك موون السوولطة األجن

خيورة أن ويتعين عليها في الحالة األالنظيرة التي وفرتها لها المعلومات، 

معلوموات تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسوب باسوتخدام ال

الئحوة التي حصلت عليها واآلثار المترتبة على ذلك النحوو الوذي تحودده ال

.التنفيذية لهذا القانون



تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة

رفوووووض طلبوووووات المسووووواعدة القانونيوووووة ال يجووووووز 

إلوووى أحكوووام السووورية الملزموووةالمتبادلوووة اسوووتنادا  

مل للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشوت

علووى أمووور ضووريبية، وذلووك بمووا ال يتعووارض مووع 

.ةالمبادئ األساسية للنظام القانوني في الدول



تبادل المعلومات

(:٣-مكررا  ١٨)مادة 

بية يجوز للجهات إجراء استعالمات بالنيابة عن الجهات األجن

النظيوورة لهووا، وتبووادل أكبوور قوودر ممكوون موون المعلومووات التووي 

تحصووول عليهوووا منهوووا، وذلوووك بموووا ال يتعوووارض موووع المبوووادئ 

حودده األساسية للنظام القانوني في الدولوة علوى النحوو الوذى ت

.الالئحة التنفيذية لهذا القانون
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نك المركزي والجهاز ببإصدار قانون ال

المصرفي



التكنولوجيا المالية: الفصل الثاني

201مادة 

يكووون للبنووك المركووزي اتخوواذ جميووع اإلجووراءات الالزمووة

ي أي مون فوتنمية استخدام التكنولوجيوا الحديثوة لتعزيز 

ابية مجاالت تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرق

على الجهات المرخص لها أو ما تستخدم  تلك الجهات

:لالمتثال للقواعد الحاكمة، ول  على األخص ما يأتي



كنولوجيوووا بيئوووة اختبووار رقابيوووة لتطبيقووات التكنولوجيوووا الماليووة والتإنشوواء . أ

.الرقابية

اإلعفوواء بصووفة مؤقتووة موون بعووض موون متطلبووات التوورخيص المنصوووص. ب

بور التوي تختعليها فوي هوذا القوانون للشوركات الناشوئة وغيرهوا مون الجهوات 

.ة المبتكرةالتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالي



202مادة 

معووووايير ومتطلبووووات وصووووالحيات يضووووع مجلووووس اإلدارة 

سووابات التطبيقووات اإللكترونيووة التووي تتووي  الولوووج إلووى ح

يوذ العمالء لدى البنوك أو مقودمي خودمات الودفع وكوذا تنف

.المعامالت عليها

وج وتلتزم البنوك ومقدمو خدمات الدفع بإتاحوة هوذا الولو

لمعوايير إذا تم من خالل تطبيقات إلكترونية يتووافر فيهوا ا

.والمتطلبات المشار إليها



203مادة 

سوجلة يتعين على الجهات المرخص لهوا ومكاتوب تمثيول البنووك األجنبيوة الم

د االحتفووواظ بصوووور إلكترونيوووة مووون السوووجالت والعقوووولووودى البنوووك المركوووزي 

ة والمراسوووالت واألوراق التجاريوووة والوثوووائق المتعلقوووة بالمعوووامالت البنكيووو

.وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونا  لالحتفاظ بأصولها

ويكووون لهووذه الصووور ذات حجيووة أصوول المحووررات فووي اإلثبووات متووى كووان 

لفنيووة االحتفوواظ بهووا وتووداولها واسووترجاعها قوود تووم طبقووا  للقواعوود والمعووايير ا

.التي يحددها مجلس اإلدارة



204مادة 

:لمجلس اإلدارة إصدار أو اعتماد القواعد واإلجراءات المنظمة لكل من

إصووودار أي مووون الجهوووات المووورخص لهوووا شوووروط وأحكوووام تقوووديم خووودماتها . أ

.إلكترونيا  

المصووادقة اإللكترونيووة علووى المعوووامالت البنكيووة وأواموور الوودفع وأوامووور . ب

.التحويل، وقبول الشروط واألحكام الخاصة بها



.التسوية اإللكترونية للشيكات. ج

إصوودار وتووداول الشوويكات اإللكترونيووة ذات حجيووة أصوول المحووررات فووي . د

م طبقوا  اإلثبات، متى كان تنفيذها وتداولها واالحتفاظ بهوا واسوترجاعها قود تو

.للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس اإلدارة



205مادة 

يم مقووودمو التمويووول الرقموووي المقتووورن بتقوووديلتوووزم 

ى تحصوويل إلكترونووي بالحصووول علوو, خدمووة دفووع أ

، قبول تقوديم هوذه الخودماتموافقة البنوك المركوزي

وذلوووك طبقوووا  للقواعووود واإلجوووراءات التوووي يصووودره

.بتحديدها من مجلس اإلدارة



206مادة 

يحظووور إصووودار العموووالت المشوووفرة أو النقوووود 

هووا اإللكترونيووة أو االتجووار فيهووا أو التوورويج ل

نفيذ أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو ت

بوودون الحصووول علووىاألنشووطة المتعلقووة بهووا 

تووورخيص مووون مجلوووس اإلدارة طبقوووا  للقواعووود 

.واإلجراءات التي يحددها



شكرا لحسن متابعتكم 

اطيب االمنيات بالتوفيق 


